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اشـرف خان هـجــري
د پښتو مقتدر قصیده سرا
انتخاب و تهیه  :ولی احمد نوری

اشرف خان هجري كله كله ځان روهى هم بولي ،د خټكو د كهول یو پوخ او پیاوړئ قصیده سرا دئ .دده په قصیده
كښي د وطن د بېلتانه درد او سوى پټ پروت دئ .بېلتون دده كالم ته خاص اثر او رقت او د آتشینو احساساتو تودوالى
او د وطني اشعارو خاص رنګ او آهنګ ور بخښلئ دئ د دكن په منفا كښي د (روه) دغه شیرین نوا بلبل هسي
درافشاني كا:

ما "هجري" ته ئې هجران دكن لمبه كړ
ځكه تل د یار له غمه در افشان یم
هجري د هنر دوست او فنان ذوق خاوند ْو ،په یوه اوږده قصیده كښي د هنر لوړ مقام او د پښتو شاعرانو هنري
منزلت ټاكي او په انتقادي نظر د دوي هنر تجزیه كوي .دا قصیده داسي شروع كیږي چي په ادبي اصطالح ئې
مقتضیه یا محدوده بوللـه ګڼالى سواى ځكه چي كوم نسیب یا تشبیب نه لري:

د مردانو بډایي علم و هـنر دئ
آرایش د ګلـرخانو په زیور دئ
د هنر پیشه زیور د زیـــــركانو
هر چه فخر په دولت كاندي بقر دئ
د هجري په نظر كښي آرټ او صنعت په دې نړۍ كښي یوه الیزاله پدیده ده او په داسي حال كښي چي نور اعتبارات
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

نیستي كېدونكي دي ،فقط همدغه صنعت د نړۍ ښكال ساتي او خپل اثر جاویدان پریږدي ،دى وایي:

په اقبال د دهرځاى د غرور نسته

د بقـا زوال ئــې ژر لكه دیګر دئ

په هغه یار فرزانه كله نازیږي

چي ئې نن په غیږ كي یو سبا دیګر دئ

مهین یار تر علم نسته په دنیا كي

په دوه داره مدعا لره رهبر دئ

كه عالم په علم جوړ ملك ئې بوله

بلكه ال تر پرښتو نه نكوتر دئ

دلته هجري د شاعرۍ فن ته ور ګرزي او داسي ئې ستایي:

هر صفت چي خالق ایښي په بنده كي
تر همه وو ګویایي واال ګـــــــهر دئ
هیڅ تمیز به ئــــې ونه سي له حیوانه
خود په ژبه آل ممتاز د بوالــبشر دئ
ګویایى اګــــــر چه كسب د انسان ده
ولــــــي هر چي سخنو هغه بهتر دئ
كه سبب ئې ګـــــــویایي د زبان نه ده
سكه په څه بلبل په طیرو كي سرور دئ
دلته هجري د خپل قوم د هنري فعالیت لږوالى ته ملتفت كیږي او په دغه تریخ حقیقت په داسي ډول اعتراف كوي،
چي دده نقاد نظر ځیني ښكاري.

پښتون ذات چي رب پیدا كړ له ازله
دود د علم او هنر پـــــكي كمتر دئ
كه همه قوم پره كـــړي سر له سره
دا حكمت په څـو مــكانه مقـرر دئ
هجري د خپل پالر خوشحال خان خټك په استادۍ او فني مهارت ویاړي او ځان ئې په مستقیم ډول خلف او شاګرد
ګڼي او وایي:
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اوالا بـه د اسـتاد لـه حالـه وایم

چي ئې شعر جهانګیر لكه قمر دئ

په پښتو ژبه چي شعر چا بیان كړ

د همه وو نظم ستوري دي ،دى نمر دئ

څه خوبي د هغه نمر وایي مهجوره

چي ئې نوم دهر نیولئ سر په سر دئ

ټول ئې وسپاره په ما سریر د نظم

هغه نمر چي نن د خاورو په بستر دئ

نن حریف د جواب نه وینم په دور

نه مي یو له مړو په شعر برابر دئ

زه محتاج د شاهد نه یم په دا قول

په راستي مي دا غرا شعر محضر دئ

كه څوك خیال د جدل كا زما له نظمه

دغه ګوى دغه میدان دغه احقر دئ

زیبا شعر هسي زړه د " هجــــري" یووړ
لــكه زړه د سفله وړئ سیم و زر دئ
د هجري په كالم كښي د پخوانو قصیده ګویانو اغېزې لفظا ا او معنا ا ښي ښكاري.
شیخ اسعد سوري د پښتو بولونكى یعني قصیده سرا د امیر محمد سوري پر مگرګ له فلكه سره ګیلې ماڼې كولې او
څنګه ئې د هغه ویرنه یعني (رثا) په مهارت او فني لیاقت سره ویلي وه.
اوس د هجري په یوه شكوه كښي هم د هغه زاړه فكر او بالغت پڅركي ښه ځلیږي او د منظرنګارئ او استعارې
كمال ځني ښكاري:

هسي چاري په انسان ولـي سما كا

چي ئې كار همه په څټ د مـدعا كا

كیفـیت ئــې مشابــه لــه بازیګـــرو

نـوى نـوى مخ له غیبه هــویـدا كا

ماه و مهر جوړه مهـري د حقه بازو

په ماښام یـوه په خـوله بله پیدا كا

تــوره شـپه ګویا پر ده د نیرنګیو

و هـر چاتـه روزانـه بـازي نما كا

سره مهره په لپو ونیسي تـیاره سي

بیا عـطسه د شـپې مصدره د سبا كا

زمكه سره لكه شهپر سي د مورانو

چي پیدا له فـمه زاغ د زروها كا

د مــراد باده څرګنده كا سړي ته

بیا ئې زر ورځني پـټـه په جفا كا

نه به یار و یار ته و بخښي قسم دئ

نه بـه څوك ځـیني حاصله تمنا كا

بیا به كله درخـو وكا سینګارونه

چي لیمه د حسن سترګي پـې خال كا

نه به بیا آدم شمله په څېره كښېږد

چي درخو ئې سینه یخ په تماشا كا

د ګردون هسي روش دئ له ازله

دوه مین په زجر تل سره سوا كا
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هر زمان چي خنجر و كاږي د قهر

لـه ګـدایـه بـرابـر لــــوى امرا كا

د فاضل په فضیلت ئې رقت نسته

نه ئې تـوره لـږ ادب د اولـیاء كا

دا ویل به ارمان كښیږدي په وګړي

كه قرائت ئې پـه منبر بانـدي مال كا

چي آخر وفا له مرده مونده نه سي

مرد هغه چي په حیات همه تر شا كا

"هجرى " در دي پیوسته د حقیقت كړه
كیفـیت ئـې كاڼـي زړه هـم پـه ژړا كا
وګورئ چي د شاعر په فكري چاپېر كښي تل د زمانې سیاسي او اجتماعي اوضاع اغېره من وي .د اسعد سوري او
د خوشحال خان د زوى رثایي قصیدې هم ویرني او شكوې دي خو هغه وخت د پښتنو سیاسي عظمت د فكري استقالل
او پر ځان ویسا او د روحي ټینګار او صالبت موید ْو ،په ویر او ماتم كښي هم شاعر له دنیا فراز نه كاوه او د یاس
او قنوطیت څپو الهو كاوه لكه چي د اسعد په قصیده كښي نه لیدل كیږي مګر د هجري عصر خو د هندي مغولو د
پردې سلطې او اقتدار د لوړتیا وخت ْو دلته د پښتنو ملي مركزیت د دوو غښتلو شاهنشاهیو تر منځ ترى تم ْو او
خوشحال خان غوندي پیاوړى مشر او د آزادۍ د جنګ نومیالى مبارز او اور ژبى شاعر تر خاورو الندي سوى ْو،
نو ځكه د هجري په قصیده كښي یو د یاس او نومیدى رنګ ښكاري ،په كوم ځاى كښي چي د اسعد سوري او خوشحال
له خپلي ویرني او شكوې څخه هم د ژوند او قومي افتخار لپاره نتیجه راباسي .هجري د ملي مړیني په ګروم او ویر
كښي دنیا او مافیها ته شا كوي او وایي:

"مرد هغه چي په حیات همه تر شا كا"
دا دئ د بل واكۍ او بد بختۍ لوى نښان چي زموږ په قومي شاعرئ كښي د كورګانیانو له مظالمو او جفاوو څخه پیدا
سوئ ْو او د پښتنو درې سوه كاله ددغه اجنبي تاړاكه سره مبارزه كوله .مګر سره ددې چي ددغي دورې په ادبي
آثارو كښي ډیري د ګرومه ډكي انګازې پاته دي خو پښتون مهجور شاعر بیا هم خپل وطن او د ملي ژوندون او
افتخار مركز نه دئ هېر كړئ ،لكه چي هجري وایي :

كه نصیب بـنـده كـــــــــــــړى په دكن دئ
دامنــــــــګیر یې همېشه عشق د وطن دئ
د زړه باز ئې تل د "روه" په زمـكه ګزري
كه " هجري " په دكن ناست خالي بدن دئ

( )1د هجري یاد ،د افغانستان د علومو اكاډیمى چاپ ،13٦4 ،ص .٧ _1
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